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Lodówka stale
pusta.
Możesz? Zostaw
jedzenie dla
potrzebujących
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Miasto zerwało
umowę
z Tichwinem
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Rada była jednomyślna.

Tichwin to miasto na
terenie Federacji Rosyjskiej. Oleśnica podpisała
z nim współpracę jeszcze w 2013 roku i choć
relacji między partnerami
praktycznie nie było,
w związku z wybuchem
inwazji Rosji na Ukrainę,
oleśnicki samorząd zdecydował o zerwaniu umowy.
- Z bandydatmi się nie
współpracuje - stwierdzili
radni.

Naukowcy weszli do krypty księcia Sylwiusza.
W bazylice mniejszej odbyła się eksploracja
sarkofagu księcia z rodu Wirtembergów.
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na początek

POGODA

CZWARTEK
max. 20oC I min. 10oC

PIĄTEK
max. 14oC I min. 2oC

SOBOTA
max. 11oC I min. -1oC

PROSTO W OCZY

Do tego nie można się
przyzwyczaić
KATARZYNA KIJAKOWSKA
Czy można przyzwyczaić się do wojny,
która toczy naszych wschodnich
sąsiadów? Bądźmy szczerzy, są chwile,
że zapominamy o tym, co od 24 lutego
rozgrywa się tak blisko nas.
Bo chcemy normalnie żyć. Bo nam tak
wygodniej. Bo chcemy wierzyć, że nas ta wojenna zaraza
nie sięgnie.
Pierwsze noce po ataku Rosji na Ukrainę były trudne.
Ciężko było o spokojny sen. Serce kołatało, puls przyspieszał, a wyobraźnia podpowiadała najstraszniejsze
scenariusze. Plany? Nagle wszystkie przestały się liczyć. Bo
po co planować, jak zaraz wszystko zniweczy chory umysł
jednego człowieka. Nie było niusa, który dotyczyłby wojny,
a który by mi umknął. Oglądałam informacje w domu, słuchałam wiadomości w pracy, nerwowo wertując internet w
poszukiwaniu kolejnych nowości.
Mija kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Już nie
oglądam, nie słucham i nie czytam wszystkiego. Nie
wchodzę w każdy tekst z zatrważającym tytułem, bo wiem,
jak wygląda praca w mediach i wiem, że nie za każdym
tytułem kryje się naprawdę wartościowa informacja.
Staram się ŻYĆ normalnie. Ale są chwile, gdy wciąż i znów
tak ciężko mi złapać oddech. Ciała zabitych dzieci leżące
na ulicach, dłoń martwej kobiety z eleganckim manicure
na dziennikarskiej fotografii, walizki rozrzucone na dworcu
przez uciekających i mordowanych w bestialski sposób
Ukraińców. A w niedzielę nawet wyniki wyborów we Francji
i wieczorne wystąpienie prezesa w TV. Skala emocji jest nie
do opisania, a najgorsze jest chyba to, że nie mamy na nie
żadnego wpływu.
Chciałabym tak, jak wiele razy wcześniej, napisać coś ku
pokrzepieniu, ale nie potrafię. Nie potrafię, mimo że bardzo
chcę, przywyknąć do tej nowej rzeczywistości. ●
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NUMER RATUNKOWY

POLICJA

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA
● Miejska Gospodarka

Komunalna w Oleśnicy
71 396-71-14; 71 396-71-16

● Zakład Budynków

Komunalnych w Oleśnicy
71 398-09-10

● Przychodnia przy

ul. Hallera 71 798-28-46

● Przychodnia

przy ul. Ludwikowskiej
71 798-28-09

● Przychodnia dla dzieci cho-

rych przy ul. Kilińskiego
71 798-28-71

● Przychodnia EMC

przy ul. Daszyńskiego
71 396-21-70

● CM Hipokrates

przy ul. Wrocławskiej
71 398-33-23

● CM Mastermed ul. Koperni-

ka 71 396-28-65

● Pogotowie energetyczne

ul. Energetyczna 1
71 889-43-11

Parafia św. Jana w Oleśnicy
● Wielki Czwartek

Jutrznia - godz. 7.30
Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18
● Wielki Piątek
Jutrznia - godz. 7.30
Liturgia Męki Pańskiej - godz. 18
● Wielka Sobota
Święcenie pokarmów - od godz. 10.30 do 13
co pół godziny w bazylice mniejszej;
o godz. 9.30 i 10 w kościele św. Trójcy;
godz. 11 w Dąbrowie Oleśnickiej
Wigilia Paschalna - godz. 22
● Niedziela Zmartwychwstania
Msze św. jak w niedzielę

● Komenda Powiatowa

Policji w Oleśnicy ul. Hallera
47 872 6200, 47 872 6222

● Komenda Powiatowa

Straży Pożarnej w Oleśnicy
ul. Kopernika 71 314 20 91

● Urząd Miasta Oleśnicy

71 79 821 00

● Urząd Gminy Oleśnicy

71 314 0200

Liturgia Męski Pańskiej - godz. 19
● Wielka Sobota
Święcenie pokarmów - 9, 10 i 11; Strzelce,
Bartków i Nowica I - godz. 12; Nowosiedlice,
Kolonia Strzelce i Nowica II - godz. 12.30.
Wigilia Paschalna - godz. 19
● Niedziela Zmartwychwstania
Msza św. z procesją o godz. 6, później o godz.
10 i 11.30

Parafia św. Józefa Oblubieńca
w Bierutowie
● Wielki Czwartek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18
● Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej - godz. 18
● Wielka Sobota
Święcenie pokarmów - od godz.9 do 16;
Świerzna - godz. 10; Spalice - godz. 10.45
Wigilia Paschalna - godz.20.30
● Niedziela Zmartwychwstania
Msze św. - godz. 7, 9, 10.30, 12 i 18

Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18
● Wielki Piątek
Liturgia Męski Pańskiej - godz. 19
● Wielka Sobota
Święcenie pokarmów - 9.30 do 12; Solniki
Małe - 9.30; Kijowice -10.00; Kruszowice 10.30; Paczków - 11, Młokicie - 9.30; Pielgrzymowice - 10; Karwiniec - 10.30; Posadowice
- 11, Sątok 11.30
Wigilia Paschalna - godz.20
● Niedziela Zmartwychwstania
Msza św. o godz. 6, Solniki Małe i Młokicie o
9.00. Pozostałe msze św. w Bierutowie o godz.
9.00, 10.30 i 12.00.

Parafia NMP Fatimskiej w Oleśnicy

Parafia pw. św. Piotra i Pawła
w Sycowie

Parafia NMP Matki Miłosierdzia
w Oleśnicy
● Wielki Czwartek

● Pogotowie gazowe - sekcja

obsługi sieci Oleśnica
ul. Moniuszki 70
71 399-53-21

● Wielki Piątek

● Wielki Czwartek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18
● Wielki Piątek
Liturgia Męski Pańskiej - godz. 18
● Wielka Sobota
Święcenie pokarmów - od godz. 10 do 13;
godz. 10.20 ul. Wiejska, godz. 10.45 - Lucień;
godz. 11.20 - Bystre; godz. 11.40 -Wądoły
Wigilia Paschalna - godz. 20
● Niedziela Zmartwychwstania
Msza św. z procesją o godz. 6, 11.30 i 16

Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach
● Wielki Czwartek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 19

● Wielki Czwartek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18
● Wielki Piątek
Liturgia Męski Pańskiej - godz.17.45
● Wielka Sobota
Święcenie pokarmów - Dom Sióstr Urszulanek – godz. 11; Komorów (przy krzyżu) – godz.
11; Św. Marek (kościół) – godz. 11.0; Działosza (kościół) – godz. 11.40; Wielowieś (przy
kapliczce) – godz. 12; Nowy Dwór (przy krzyżu)
– godz. 12.20; Ślizów (kościół) – godz. 11.40;
Syców godz.: 11, 12, 13, 14. 16, 17.
Wigilia Paschalna - godz.20
● Niedziela Zmartwychwstania
Msza św. o godz.: 9.00; 10.15; 11.30 i 18.00.

PASZPORT Z BIURA
W OLEŚNICY?
● Coraz głośniej mówi się o potrzebie otwarca biura
KATARZYNA KIJAKOWSKA

K

ilka lat temu, kiedy musiałem wyrobić paszport pojechałem do
Ostrowa Wielkopolskiego,
bo nie chciałem stać w kolejce we Wrocławiu, gdzie w
tym czasie kolejki ustawiały się już o północy – mówi
powiatowy radny Piotr Karasek. – Nie wiem, jak w tej
chwili wygląda sytuacja, ale
słyszałem, że wyrobienie
paszportu we Wrocławiu
wymaga wielu wyrzeczeń.
Radny odniósł się do Trzebnicy i przypomniał, że taki
punkt funkcjonuje w tamtejszym starostwie. – Dlatego
proszę o podjęcie kroków, aby
taki terenowy punkt paszportowy powstał także w OleśniREKLAMA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

paszportowego w Oleśnicy. Co na to urzędnicy?

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

cy, najlepiej w starostwie –
mówi. Czy jest na to szansa?
– Po wstępnej analizie uznaliśmy, że na obecnym etapie
koszty, które musielibyśmy

ponieść, znacznie przewyższają możliwości finansowe
budżetu – poinformował Dawid Samulski ze Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy. ●
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Pielęgniarki Roku
pochodzą z Oleśnicy
Oleśniczanki z prestiżowym
tytułem. Wioletta Nasiadek i
Jolanta Milewska pracują
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej,
ale pochodzą z Oleśnicy.
Obie panie wygrały tegoroczną edycję konkursu Pielęgniarka Roku 2021. Zostały
nagrodzone za realizację projektu Zdrowie, profesjonalizm,
nowoczesność – poprawa
bezpieczeństwa personelu
i pacjenta w dobie pandemii.

Starzy-nowi
dyrektorzy
Czy będzie Punkt Paszportowy w Oleśnicy?

NR 4 (37) I KWIECIEŃ 2022 r.
www.olesnicainfo.pl

FOT.I LO

informacje

Część konkursów
rozstrzygnięto. Poznaliśmy
dyrektorów trzech placówek
oświatowych. Dyrektorem
LO w Sycowie został Robert
Dziergwa, szefem PCKZ
- Wiesław Smerd, a dyrektorem ZSP w Międzyborzu Jolanta Michałek. RED

I LO w Oleśnicy przyjęło w swoje mury 24 uczniów

Uczniowie z Ukrainy już
uczą się w oleśnickim LO
Uczniowie uczęszczają do
oddziału przygotowawczego utworzonego 1 kwietnia.
Wychowawcą klasy została Katarzyna Wyżyn, którą
wspiera Inna Dytynchenko,
ucząca w oddziale biologii
i chemii.
– Na każdej przerwie uczniowi ukraińscy spotykają się
ze swoimi polskimi rówieśnikami. Taka forma integracji to wspólny pomysł Samorządu Uczniowskiego i

szkolnej psycholog – Anny
Florczak, która koordynuje
działania wolontariuszy – informuje oleśnickie liceum.
– Nasze wysiłki skupiamy na
tym, aby uczniowie z Ukrainy jak najszybciej mogli nabyć umiejętność posługiwania się językiem polskim.
Dokładamy także wszelkich
starań, aby poczuli się integralną częścią naszej szkolnej społeczności – informuje
oleśnickie I Liceum Ogólnokształcące. RED
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SZYKUJE SIĘ PARALIŻ
KOMUNIKACYJNY
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● Trwa przebudowa ulicy Dobroszyckiej i budowa ronda, a już niebawem

drogowcy zamkną ulicę Wały Jagiellońskie, która będzie remontowana
KATARZYNA KIJAKOWSKA

W

ramach inwestycji
przy Wałach Jagiellońskich zostaną
wprowadzone nowe elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu, które
przyczynią się do lepszej
ochrony jego użytkowników, a przede wszystkim
pieszych. Przebudową zostanie objęty odcinek od ulicy Ptasiej (od wiaduktu) do
ulicy Wałowej.
NOWE PASY, CHODNIK
To pierwszy etap kompleksowej modernizacji tej drogi.
Drugi etap będzie polegał
na jej powiązaniu w przyszłości z istniejącym układem drogowym za wiaduktem. Wiadukt kolejowy, jako
obiekt należący do PKP, nie
został objęty inwestycją. W
dalszej perspektywie jest jednak wykonanie tunelu pieREKLAMA

Kierowców czekają poważne utrudnienia w ruchu

szo – rowerowego w nasypie.
Jezdnia na przebudowywanym odcinku zostanie poszerzona do 6 metrów. Aktualnie
ma ona 5 metrów szerokości
i wymijanie się większych pojazdów jest bardzo utrudnione. Wiąże się z wjeżdżaniem
na pas zieleni. Przed dojaz-

dem do skrzyżowania z ul.
Wałową powstaną dwa pasy
ruchu po jednym dla skręcających w lewo i w prawo. Po stronie południowo – wschodniej
wykonany zostanie chodnik.
W obrębie wszystkich skrzyżowań planowane są przejścia dla pieszych.

REMONT I OBJAZDY
JUŻ NIEBAWEM
Jak informuje oleśnicki ratusz, realizacja prac będzie
wymagała czasowego zamknięcia drogi, w podziale na dwa etapy. W pierwszej
kolejności zamknięty zostanie odcinek od ul. Wałowej
do ul. Chopina, a objazd zostanie poprowadzony ulicą
Chopina i 3 Maja.
W kolejnym etapie zamknięcie będzie obejmowało odcinek od ul. Chopina do wiaduktu, natomiast
objazd będzie przebiegał
ulicami: Chopina, 3 Maja,
Ludwikowską, Stawową i
Wiejską.
Zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac nie jest
możliwe bez utrudnień w
ruchu. Jeżeli nie pojawią się
nieprzewidziane okoliczności to droga powinna być gotowa w listopadzie, a oddana
do użytku pod koniec roku.●
REKLAMA

REKLAMA

Jeden ze schronów znajduje się przy ogrodach działkowych ZNTK

Powstanie lista schronów
w Oleśnicy?
Radny Marek Kamaszyło apeluje o przegląd schronów na terenie Oleśnicy.
– Co z tego, że mamy w Oleśnicy system ostrzegania,
jak nikt nie wie, gdzie się
udać w razie zagrożenia –
mówi Marek Kamaszyło.
– Wiemy, że wiele budynków w Oleśnicy, zwłaszcza
tych budowanych w okresie
międzywojennym, ma piwnice dostosowane do schronów, ma wiele wyjść. Tak
samo jak pod ZNTK, który ma pod swoimi halami

schrony. Zdaniem radnego miasto powinno opracować i przedstawić spis
miejsc, w których znajdują się schrony.
– Należy odkurzyć dokumentację schronów z lat
pięćdziesiątych - powiedział
miejski radny. - Trzeba porozmawiać z emerytami wojskowymi z Oleśnicy, którzy
mają dużą wiedzę i których
część na pewno od września będzie prowadzić lekcje przystosowania obronnego w szkołach. Mieszkańcy
chcą mieć taką wiedzę. RED

informacje
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#MERITUMUSKRZYDLA
Piękne, energetyczne skrzydła powstały z chęci tworzenia, inspirowania
i po prostu “robienia” fajnych rzeczy dla innych. Mają być synonimem wiary
w siebie i swoje możliwości, ale przede wszystkim mają sprawiać radość.
Do stworzenia tego uskrzydlającego akcentu zainspirowała nas grafika, na którą
natknęliśmy się podczas wyjazdu firmowego. Motyw skrzydeł jest znany od lat
na całym świecie, więc dlaczego miałoby nie być takich w Oleśnicy?
Skrzydła są dziełem naszej utalentowanej księgowej Agnieszki Jenczelewskiej,
która tworzy własną markę Sza Sza Art&Decor. Grafikę opracował Grzegorz
Borowik, który na co dzień zasila team Meritum, a po godzinach pasjonuje się
fotografią i grafiką.
Hasło #Meritum uskrzydla, czy #Meritum inspiruje, to też moja osobista
ambicja, aby tworzyć ciekawe i inspirujące miejsca pracy, motywować ludzi
do realizowania własnych ambicji i pragnień, ale też aby wspólnie tworzyć i być
częścią wartościowych, społecznych inicjatyw. W Meritum pracuje mnóstwo
cudownych i utalentowanych ludzi, którzy z pasją i zapałem podejmują
się działania na rzecz lokalnej społeczności.
Po prostu: Meritum Uskrzydla i Inspiruje!
Wybierz się z rodziną na spacer nad stawy miejskie w Oleśnicy.
To tam znajdziesz nasze skrzydła.
Pozdrawiam
Aleksandra Kornaszewska

6

NR 4 (37) I KWIECIEŃ 2022 r.
www.olesnicainfo.pl

informacje

ZERWALI UMOWĘ
Z ROSYJSKIM MIASTEM

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Dzieci z Ukrainy rodzą
się w naszym szpitalu
Powiatowy Zespół Szpitali
w Oleśnicy przyjmuje pierwszych pacjentów z Ukrainy.
– Pięć pacjentek trafiło na
oddział ginekologiczno-położniczy, 16 dzieci
na oddział pediatryczny,
a jedna osoba na oddział
wewnętrzny – mówi Grażyna
Hachoł, rzecznik prasowy
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. – W oleśnickim
szpitalu urodziło się
też czworo dzieci.

● Oleśnica zdecydowała o zerwaniu współpracy z rosyjskim miastem
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z

bandytami się nie
współpracuje – ocenił były burmistrz Michał Kołaciński, odnosząc
się do pytania radnego Roberta Sarny, czy w kadencji 2014-2018 współpraca
z Rosjanami była realizowana. – Pamiętam zapytanie od radnego z opozycji,
dlaczego nie zapraszamy na
Dni Europy Rosjan – wspominał Kołaciński. – Odpowiedź była jednoznaczna,
bo już wtedy Rosja atakowała Ukrainę.
KTO BYŁ PRZECIW?
Radny Robert Sarna przypomniał również, że on i radny
Marek Czarnecki byli przeciwnikami współpracy zawieranej jeszcze w kadencji 2010-2014 (jej inicjatorem
był ówczesny wiceburmistrz
Piotr Pawłowski, red.). –

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Tichwin. Czy miejski samorząd nawiąże relacje z ukrańskim miastem?

OFCA szuka
wolontariuszy
Kto chce pracować przy festiwalu? Od 12 do 14 sierpnia
w Oleśnicy odbędzie się
kolejna edycja Oleśnickiego
Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego. Rozpoczął się
nabór wolontariuszy. - Jeśli
chcesz razem z nami tworzyć
tę niepowtarzalną imprezę i
stać się częścią ofcowej załogi

Pomnik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej został obalony w Oleśnicy w 2018 roku

Wiem, że burmistrz Bronś
też nie był zachwycony tym
pomysłem – powiedział.Radny Marek Kamaszyło zaproponował, by Oleśnica znalazła sobie nowego partnera

wśród ukraińskich miast.
Pojawiła się też kwestia pomnika żołnierzy polskiego
i radzieckiego, który został
usunięty z oleśnickiego parku. – Dzisiaj już nie słychać

głosów sprzeciwu – skomentował Paweł Bielański, który od burmistrza Jana Bronsia usłyszał jednak, że głosy
oburzenia dotyczyły nie samego pomnika a obelisku.●

zgłoś się już dziś – napisali
twórcy festiwalu. – Dołącz
do nas wypełniając krótki
formularz, czekamy na Twoje
zgłoszenie do 30 kwietnia.

Tutaj działa
Miejski Punkt Pomocy
Uchodźcom
Punkt mieście się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kleeberga 4.
Będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od
10 do 16. Zbiórka darów jest
w dalszym ciągu aktualna.

Ulica Matejki
bardziej zielona
- W ramach zadania wykonano pielęgnację istniejących
roślin oraz ich uzupełnienie
poprzez dodatkowe nasadzenia – informuje oleśnicki ratusz. – Przewidziano
montaż elementów małej
architektury ściśle związanych z projektowanymi
nasadzeniami. Zgodnie
z projektem wprowadzono
większą liczbę gatunków
drzew, krzewów i bylin w obrębie ulicy Matejki. RED

Miasto zakończyło
współpracę z fundacją
Żyj dla inych
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

REKLAMA

Serca obsługuje obecnie Fundacja Tomek i Tola

Urząd Miasta Oleśnicy w lutym zerwał współpracę z
Fundacją Żyj dla innych,
która zajmowała się obsługą pojemników na nakrętki.
Dochód z nich miał trafiać
na cele charytatywne.
Jedna z naszych Czytelniczek już w styczniu w rozmowie z nami przyznała, że
nie otrzymała nigdy pieniędzy ze sprzedaży nakrętek.
– Myślałam, że są inni, bardziej potrzebujący – mówiła.
Miesiąc później Urząd
Miasta Oleśnicy zerwał
współpracę z fundacją, która od początku obsługiwała serca na terenie miasta.
Chodzi o pojemniki na pl.
Zwycięstwa i przy OKR Atol
(te dwa należą do miasta,
red.). – Aktualnie zajmuje

się tym Fundacja Tomek i
Tola – mówi Marzena Graczyk z Urzędu Miasta Oleśnicy. – Ta zmiana była spowodowana zaniedbaniami ze
strony poprzedniej fundacji
– Żyj dla innych. Fundacja
nie miała obowiązku rozliczania się z nami ze sprzedaży nakrętek. Jedynym warunkiem, jaki postawiliśmy
przy rozpoczęciu współpracy było przekazywanie
pozyskanych środków pieniężnych na leczenie tych
dzieci, które są mieszkańcami Oleśnicy. Każdorazowo byliśmy informowani o
realizowanym celu charytatywnym. – W przypadku
Fundacji Tomek i Tola fundacja zobowiązała się do comiesięcznego rozliczania się
z miastem. RED

życzenia
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Naukowcy otworzyli sarkofag
księcia Sylwiusza Nimroda
● W oleśnickiej bazylice mniejszej odbyły się prace związane z eksploracją sarkofagu księcia Sylwiusza Nimroda
KATARZYNA KIJAKOWSKA

W

oleśnickiej bazylice ruszyła konserwacja zabytkowych sarkofagów z krypty
Wirtembergów. Odkryto
pierwszy z nich. Znajdują
się w niej szczątki księcia
Sylwiusza Nimroda z Wirtembergów. Eksploracja
prowadzona była przez zespół specjalistów w zakresie archeologii, antropologii,
ekspertów w konserwacji zabytkowych tkanin, konserwatorów zabytków, mikrobiologów, archeobotaników.
Już po godzinie od otwarcia sarkofagu naukowcy podzielili się z nami pierwszymi spostrzeżeniami.
– Zachowane zostało sklepienie czaszki księcia, na razie nie widzę natomiast części twarzowej – mówił zaraz
po zeskanowaniu sarkofagu
pracujący na miejscu profesor Henryk Głąb z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
– To, co mnie zaskoczyło
w pierwszym oglądzie to połamane kości przedramienia. Może ktoś szukał jakichś
przedmiotów, które znajdowały się na przedramieniu
lub nadgarstku? Są to połamania świeże, tzn. takie
sprzed stu lat, a więc wtedy,
gdy szkielet był już zmacerowany. Strój, a więc m.in.
buty i surdut, i sam szkielet znajdują się w porządku
anatomicznym.
Naukowcy będą badać
szczątki księcia pod względem izotopowym i genetycznym. – Podejmiemy decyzję,
czy materiał zostanie przez
nas zabrany do badań, a potem wróci na miejsce – mówi
profesor. – Stworzymy profil
genetyczny tej osoby. Jeśli w
przyszłości trafimy na spokrewnione osoby będziemy
mieć możliwość porównań.
CO ODKRYTO
W TRUMNIE KSIĘCIA?
Po zeskanowaniu sarkofagu dokładną jego eksplorację przeprowadzili wspomniany już prof. Henryk Głąb oraz
prof. Anna Drążkowska, archeolog z Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i
Nowożytności Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Co odkryto? Co zaskoczyło naukowców?
– Stopień zachowania
szkieletu jest bardzo zły. Spo-
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znajdującego się w krypcie Wirtembergów. Na miejscu pracowali naukowcy. Przyglądaliśmy się ich pracy

KIM BYŁ SYLWIUSZ
NIMROD?

Naukowcy dokonali
eksploracji sarkofagu
księcia z rodu Wirtembergów, Sylwiusza Nimroda

dziewaliśmy się lepszego zachowania, ale prawdopodobnie ktoś wcześniej zaglądał
do tego sarkofagu. Dostało
się do niego dużo wilgoci,
dlatego szkielet księcia zachował się w stanie, który
określiłbym, jako fatalny –
relacjonował w rozmowie z
nami prof. Głąb. – Zachowało się sklepienie czaszki, nie
ma praktycznie części twarzowej i żuchwy, ale znaleźliśmy dwa zęby, z których
uda na się być może uzyskać materiał genetyczny.
Na podstawie szczątków
księcia, które zostaną zabrane przez archeologów,
będzie można m.in. ocenić
wzrost Sylwiusza Nimroda,
kolor jego oczu, a nawet choroby, z jakimi się zmagał.
GRZEBIEŃ
I MODLITEWNIK KSIĘCIA
W trumnie znaleziono grze-

bień, który podtrzymywał włosy księcia. – Pięknie zachowane były też stroje księcia
– mówiła prof. Anna Drążkowska. – Są wyjątkowe, bo
w polskich zbiorach muzealnych nie ma takiego stroju męskiego. Pochodzi on z
XVII wieku, był uszyty według mody zachodniej, bardzo bogato zdobiony. Tworzą
go pludry, czyli spodnie sięgające do kolan oraz kaftan
do pasa zapinany z przodu
na szereg drobnych guziczków. Na nogach książę miał
jedwabne pończochy i obuwie.
Nie był to strój przygotowany do trumny. – Z pewnością był noszony za jego
życia – mówi pani profesor.
– Świadczy o tym fakt, że był
bardzo dokładnie wykończony, posiadał część zakrywającą plecy, więc z całą pewnością był to paradny strój
księcia.
W trumnie nie znaleziono biżuterii, ale znaleziono
modlitewnik.
– Zachowały się jego drewniane okładki, które praw-

Sylwiusz Nimrod był pierwszym księciem oleśnickim z
dynastii Wirtembergów
W czasie jego panowania w
znaczący sposób zwiększył
się dobrobyt gospodarczy.
Książę dbał o pomyślność
poddanych. Zreformowano wówczas szkolnictwo,
wprowadzono elementarny obowiązek szkolny dla
mieszkańców, przeprowadzono gruntowne reformy
kościelne, wprowadzono
szereg usprawnień związanych z funkcjonowaniem miasta, odbudowano
i wyremontowano szereg
ważnych dla Oleśnicy budynków. Sylwiusz Nimrod
był także założycielem
Zakonu Trupiej Czaszki.
Zadaniem członków tego
zakonu było „badanie tajemnic Boga i natury” oraz
kontemplacja nad celem
życia, oparta o maksymę
„Vanitas vanitatum”. Po
śmierci Sylwiusza zakon
zaprzestał swojej działalności. Książę pochowany został w niezwykle
zdobnym, polichromowanym i złoconym sarkofagu
metalowym (wykonanym
ze stopu cyny z ołowiem).
Jego kształt w przekroju
poprzecznym jest sześcioboczny, a w przekroju
podłużnym – trumienny,
zwężający się w kierunku
stóp zmarłego.

dopodobnie były obłożone
jedwabną tkaniną z pięknymi okłuciami – powiedziała
prof. Drążkowska.
SARKOFAG TRAFI
DO KONSERWACJI
Prace nad renowacją sarkofagu prowadzić będzie pracownia A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków z Tychów.
– Będziemy nad nim pracować co najmniej pół roku. To
długi i żmudny proces, wymagający precyzji, zwłaszcza jeśli są na nim malowidła – mówiła OlesnicaInfo.
pl doktor Agnieszka Trzos.
– Potem, wraz ze szczątkami księcia, sarkofag wróci
do bazyliki mniejszej. Zostanie wystawiony w mauzoleum. ●

informacje

SPOŁECZNA LODÓWKA
ŚWIECI PUSTKAMI
● Niestety, zmiana lokalizacji sprawiła, że społeczna lodówka częściej

świeci pustkami. Oleśniczanie zostawiają w niej mniej jedzenia niż wcześniej

P

omysł usytuowania społecznej lodówki w Oleśnicy pojawił się pod
koniec 2018 roku. Inicjatywa napotkała na podatny grunt i urządzenia stanęło przy dawnej siedzibie
Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Wojska Polskiego. – Często w naszych domach mamy tyle jedzenia,
że nie jesteśmy w stanie go
przejeść. Chcielibyśmy, aby
ta żywność nie trafiała później do śmietnika, tylko jeżeli
jest jeszcze dobra, posłużyła komuś potrzebującemu –
mówili inicjatorzy.
LODÓWKA PRZY BAZARZE
Kilka miesięcy temu lodówka zmieniła lokalizację i – jak
mówi jedna z naszych Czytelniczek – została zapomniana. – Sama zostawiam w niej
jedzenie kiedy tylko mogę,
REKLAMA

ale za każdym razem, gdy jestem w okolicy świeci pustkami. To naprawdę bardzo
smutny obraz – mówi. – Domyślam się, że przy okazji
świąt ta sytuacja może się
zmienić, ale to nie tylko o
taki czas chodzi. Nie zapominajmy o tych, którzy z tej
lodówki tak chętnie korzystali. Dzisiaj nikt nie powinien być głodny.
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Społeczna lodówka została przeniesiona z ulicy
Wojska Polskiego na Wrocławską. Stoi przy Bazarze za Bramą

PAMIĘTAJMY
O POTRZEBUJĄCYCH
Obecnie lodówka stoi przy
Bazarze za Bramą, na ul. Wrocławskiej. Po artykule na jej
temat na portalu OlesnicaInfo.pl lodówka zaczęła się
zapełniać. O jej zaopatrzenie
zadbali m.in. młodzi kucharze z Centrum Kształcenia i
Wychowania OHP w Oleśnicy. O ludziach, którzy z niej
korzystają pamiętajmy jednak częściej. Nie tylko przy
okazji. ●
REKLAMA
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WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
II LO w Oleśnicy
zaprasza na Dzień
Otwarty
Zapraszają ósmoklasistów.
22 kwietnia w II Liceum
Ogólnokształcącym w Oleśnicy odbędzie się Dzień
Otwarty. Zaproszenie jest
skierowane do nauczycieli,
rodziców i uczniów klas
ósmych, którzy będą się
decydować na wybór nowej
szkoły. – W programie
prezentacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/23,
spotkanie z dyrekcją szkoły,
realizacji osiągnięć uczniów
oraz zajęć pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania – informuje
Jolanta Kwaśniewska,
dyrektorka II LO w Oleśnicy.
Dni Otwarte rozpoczną się
o godzinie 12. Będzie okazja
zwiedzić stoiska przygotowane przez uczniów
poszczególnych klas, a także
zwiedzić szkołę.

Dodatkowe zajęcia
dla uczniów z Oleśnicy
Uczniowie z oleśnickich,
publicznych szkół podstawowych będą mogli skorzystać
z programu – „Równe szanse

9

po COVID-19 w oleśnickich
szkołach podstawowych”.
W projekcie zaplanowano
realizację zajęć dydaktyczno
– wyrównawczych, wsparcie
psychologiczno – pedagogiczne, organizację zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, organizację
warsztatów emocjonalno –
społecznych, wyjazdy
edukacyjne m.in. do ZOO.

Powstało Centrum
Pomocy Uchodźcom
Tutaj uchodźcy otrzymają pomoc. W lokalu przy ul. Rynek
17 w Twardogórze działalność
rozpoczęło Centrum
Pomocy Ukraińcom, do którego mogą się zgłaszać osoby
chcące wspomóc uchodźców. Organizatorzy proszą
o wsparcie w postaci ubrań.
Do punktu czynnego w godz.
od 15 do 18 można przynosić
też przybory szkolne oraz
zabawki.

Szarych Szeregów do
przebudowy
Strabar remontuje w Sycowie.
Już niedługo rozpocznie się
przebudowa ul. Szarych Szeregów w Sycowie. Burmistrz
Dariusz Maniak podpisał
umowę, której wartość
inwestycji jest na poziomie
niespełna 5 mln zł. RED

10
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Polsko-ukraińska przyjaźń.
Połączyła je walka z nowotworem
● To niezwykła, chwytająca za serce historia, której bohaterki jeszcze kilka tygodni temu nie miały pojęcia
KATARZYNA KIJAKOWSKA

J

adwiga Mika wspomina
diagnozę, którą usłyszała niewiele ponad rok
temu. – Wyczułam guzek w
piersi i od razu umówiłam
się na wizytę do lekarza, a
ten nie pozostawił złudzeń,
że to nowotwór złośliwy –
opowiada oleśnicka fryzjerka, dodając, że zamiast załamania przyszła refleksja,
że nie ma czasu na chorobę,
bo pracuje, właśnie otwiera
swój drugi salon. – Ten rak
nie był po prostu w moim
planie – śmieje się dzisiaj.
Walkę o powrót do zdrowia toczyła wraz z lekarzami z wrocławskiego szpitala
przy ul. Hirszfelda. To tam
przeszła chemioterapię, tam
była operowana. Tam usunięto jej pierś i wstawiono
implant. To pod opieką tych
lekarzy pozostaje w dalszym
ciągu, choć od wielu miesięcy aktywnie pracuje i żyje.
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o swoim istnieniu. Dzisiaj są dla siebie wsparciem w trudnych chwilach związanych z walką z nowotworem piersi
Gdy usłyszałam
historię Tatiany
nie miałam wątpliwości, że musi wraz
z synem zamieszkać u mnie. Że ze
wszystkim jej pomogę, pokieruję

Jadwiga Mika zaprosiła do swojego domu Tatianę i jej syna. Okazało się, że kobieta - tak jak wcześniej oleśniczanka - walczy z rakiem

To tam Jadwiga Mika spotkała Tatianę, Ukrainę z Żytomierza. – Była z synem, który przypominał mi wnuka
– opowiada. – Zagadnęłam
ją o to, czy chciałaby pojechać do Oleśnicy, do mojego domu. Najpierw zaprotestowała, upierając się, że
musi koniecznie pozostać
we Wrocławiu. Dopiero pod-

RAZEM W CHOROBIE
– Kiedy wybuchła wojna na
Ukrainie nie mogłyśmy z
córką usiedzieć na miejscu –
opowiada oleśniczanka. – 9
marca wieczorem pojechałyśmy na dworzec do Wrocławia z myślą, że przyjmę
pod swój dach jakąś małą rodzinę, że podzielę się z nimi
tym, co mam.

czas rozmowy okazało się,
że jest chora, że musi rozpocząć walkę z nowotworem
piersi i miała na kartce zapisany adres wrocławskiego
szpitala. Gdy to usłyszałam
nie miałam już wątpliwości, że musi wraz z synem
zamieszkać u mnie. Że ze
wszystkim jej pomogę, pokieruję.

poczyna operację specjalną
w Ukrainie – mówi.
Już następnego dnia kobieta wiedziała, że ciężko jej
będzie rozpocząć leczenie
w swoim mieście, w kraju. –
Wszędzie odbijałam się od
ściany – mówi. – Gabinety,
laboratoria. Wszystko było
zamykane. Wszędzie rozkładano ręce, tłumacząc, że

DIAGNOZA
W PRZEDEDNIU WOJNY
O wyniku biopsji Tatiana
dowiedziała się 23 lutego.
– Dzień przed wybuchem
wojny – kręci głową z niedowierzaniem. – W tę noc
nie mogłam zasnąć, bo cały
czas myślałam nowotworze.
Obudził mnie huk i informacja o tym, że Rosja roz-

przecież mamy wojnę. Musiałam się ratować, musiałam wyjechać tam, gdzie stosunkowo szybko ktoś będzie
mógł mi pomóc.
Gdyby nie choroba pozostałaby w Ukrainie. – Mogłabym pomóc – mówi. – Firma mojego męża nie działa,
ale on pomaga, jest kierowcą. Dla mnie też coś by się
znalazło.
Dzisiaj obie panie są pacjentkami wrocławskiej poradni chorób onkologicznych. – Byłyśmy już razem
na wizycie, teraz czekamy
na termin operacji dla Tani
– mówi Jadwiga Mika, która cieszy się, że w ten sposób może pomóc. – Na pewno jest nam łatwiej. Ja już tę
drogę przeszłam. Wiem, jakie uczucia towarzyszą podczas tej choroby. Jestem i
będę wsparciem dla Tani –
uśmiecha się. ●

Pani inżynier i mistrzyni wizażu

Trwają rozmowy mieszkańców z przedstawicielami firmy, która projektuje
przebieg Kolei Dużych Prędkości.

Co było najpierw? Politechnika Wrocławska czy wizaż?
Magdalena Bartosik znakomicie łączy oba zawody i nie
potrafi przyznać, który jest
bliższy jej sercu. - Obie pasje
kocham tak samo - uśmiecha się.

TRUDNE ROZMOWY
– Mam nadzieję, że to jakieś
niedoróbki, bo z map wynika,
że niektóre osiedla czy wsie
zostają odcięte od dojazdów
– mówił. – Aż strach pomyśleć, co będzie, gdy dostaniemy gotowe projekty i będą
one miały podobny kształt.
Część z tych dokumentów
jest nie do przyjęcia. Mam
coraz więcej obaw i jeśli ten

To już kolejne spotkanie w sprawie Kolei Dużych Prędkości

projekt dojdzie do skutku to
bardzo wiele osób zostanie
nim dotkniętych. Projektanci tras z firmy Multiconsult
przypomnieli, że do tej pory
obowiązywały cztery warianty przebiegu tras. Prace nad
zmianami trwały w ostatnich
miesiącach. – Na obszarze
Państwa gminy zmieniła

się trasy po to, by zmniejszyć negatywny wpływ na
miejscowość Solniki Wielkie – mówiła jedna z przedstawicielek firmy projektowe. Dyskusja trwała długo
i nie wyczerpała wszystkih
wątpliwości mieszkańców.
Finał prac projektowych poznamy niebawem. RED

– Politechnika była kontynuacją wyboru klasy w liceum
– mówi Magdalena Bartosik.
– Byłam w klasie matematyczno-fizycznej, tak więc
siłą rzeczy kroki po maturze skierowałam na Politechnikę Wrocławską. Na
uczelni najpierw ukończyła inżynierię sanitarną, a później wydział mechaniczno-energetyczny odnawialne
źródła energii. – Wizażem interesowałam się od zawsze.
Zaczęło się od oglądania filmików, a potem był kurs, na
który namówiła mnie mama
– wspomina pani Magdale-

na. – Miałam nabyć na nim
umiejętności na swój użytek. Głównie, żeby wykonać
makijaż sobie, mamie i siostrze. No i tak się stało. Maluję mamy i siostry, tyle że
nie tylko swoje, a z całego
miasta – śmieje się, ciesząc,
że pasję udało się rozwinąć
w znakomicie funkcjonujący
gabinet. Ale pani Magdale-

na jest panią inżynier, która nadzoruje duże budowy.
Pracuje w oleśnickiej firmie
DiMen. – Mam szczęście, bo
trafiłam do wspaniałej firmy
– mówi.– Na początku miałam mnóstwo obaw – mówi.
– Ale okazało się, że znakomicie nam się współpracuje. Lubimy się i uzupełniamy. RED

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Burmistrz Piotr Sawicki przyznaje, że nowe mapy, które
dotarły do gminy w ostatnich
dniach, a dotyczące przebiegu Kolei Dużych Prędkości
są jeszcze bardziej niepokojące niż wcześniejsze założenia.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Niejasności i pytania o trasy kolejowe

W weekendy pani Magdalena zajmuje się wizażem

życzenia
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